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شهدا ،افزایش سرمایه اجتماعی
و حفظ امنیت ملی

برقراری بیمه همگانی برای  11میلیون نفر و اختصاص بسته حمایتی برای  4میلیون نفر در کارنامه این وزیر ثبت شده است

علی ربیعی پنجمین ســال اســت که به عنوان
وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی مســئولیت
بزرگتریــن وزارتخانــه اجتماعــی دولــت را
برعهــده دارد درآغــاز دور دوم دولت روحانی
مجلــس بــا بررســی عملکــرد او در دوره چهار
ســاله قبــل و تأییــد برنامــه هایــش بــه او رأی
اعتمــاد داد .به ایــن معنا که عملکــرد ربیعی
در صــدر وزارت رفــاه ،بــرای نماینــدگان قابل
قبول بود .پس چگونه است که در کمتر از یک
سال ،عملکرد ربیعی در وزارت کار منفی شده
تــا جایی که نمایندگان درخواســت اســتیضاح
او را مطــرح میکنند؟ اســتیضاحی کــه تاکنون
حــرف و حدیثهــای فراوانــی در پــی داشــته
اســت و از آن بــه عنــوان چالــش برانگیزترین
اســتیضاحهای ایــران در رســانه هــای مکتوب
و مجــازی یــاد میشــود.به اعتقــاد برخــی از
نماینــدگان تشــکلهای کارگــری و کارفرمایــی
و کانونهــای بازنشســتگی کشــور بــا توجــه بــه
گستردگی جامعه هدف و حجم فعالیت های
وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعــی و به لحاظ
شــرایط زمانی پایان ســال ،تغییــر در مدیریت
ارشد و فرماندهی هر وزارتخانه در این شرایط،
ممکــن اســت هزینههــای ســنگین و جبــران
ناپذیــری را بــه آن مجموعــه و ســازمانهای
تابعــه وارد کنــد و خیلــی از ذینفعــان تحــت
پوشــش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را با
چالشهای جدیدی مواجه کند.
در ایــن میان موافقان ربیعــی میگویند :او
وزارتخانهای بزرگ و پرچالش را تحویل گرفته
و هنــوز در حــال بازســازی آن اســت .وزیر رفاه
بــرای اصالحــات عمیــق بــه دلیل گســتردگی
و گوناگونــی قلمــرو وزارتــش ،نیــاز بــه زمــان و

فرصــت دارد و در طــی ایــن ســال ها توانســته
اســت بحرانهای مهــم کارگــری و اجتماعی،
ابرچالشهای اشــتغال و بحران صندوقهای
بازنشستگی را تا حد قابل قبولی مدیریت کند.
ایجــاد زیرســاختی به نــام پایگاه رفــاه ایرانیان
کــه ابــزار مهمــی بــرای اختصــاص هدفمنــد
اعتبــارات رفاهی اســت و کاربردهــای متنوعی
دارد از دیگــر اقدامــات مثبــت ایــن وزارتخانه
قلمــداد مــی شــود .همچنیــن کاهــش فقــر و
ایجــاد خط رفاه بــرای آحاد مختلــف مردم از
اولویت های ربیعی در پنج ســال گذشته بوده
اســت در عین حــال ﺣﺬف ﺗﺪرﯾﺠﯽ بیش از 3
میلیون وششــصد هزار ﻧﻔﺮ از درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﯾﺎراﻧﻪ ،ساماندهی وشناسایی کودکان بازمانده
از تحصیــل ،کــودکان بیسرپرســت و افــراد
مســتحق در خصــوص پوشــشهای بیمــهای
برخــی از کاربردهای پایگاه رفــاه ایرانیان بوده
است.
مخالفان،در مقابل نظر دیگری دارند.آنها
میگویند او عملکرد ضعیفی داشته و توانایی
اداره این مجموعه را ندارد ،تاکنون چندین بار
مورد سؤال و استیضاح قرار گرفته ،اما توانسته
اســت مجلــس را قانــع کنــد .آنهــا حوادثــی
چــون نفتکــش ســانچی و ضعــف مدیریتــی
در هواپیمایــی آســمان ،عملکرد شــرکتهای
شســتا ،کســریهای تأمیــن اجتماعــی و
گرفتاریهــای ایــن مجموعــه درطــرح تحــول
سالمت را عوامل اصلی استیضاح میدانند.
امــا چگونه ایــن وزارتخانه به یــک وزارتخانه
پرچالــش بدل شــد؟ برای پاســخ به این ســؤال
بایــد بــه نحــوه شــکلگیری آن مراجعــه کنیم.
مجلس هفتم در سال  ۸۳بعد از تصویب قانون

ســاختار جامع رفاه و تأمیــن اجتماعی ،در یک
اشتباه اساسی چندین مجموعه بزرگ امدادی،
بیمهای و بازنشستگی را در دل یک وزارتخانه به
نــام رفاه و تأمین اجتماعی جای داد .این اقدام
موجــب پیوند میان دو کارکرد در یک نهاد شــد:
یــک مجموعه کــه رســالت سیاســتگذاریهای
رفاهــی و اشــتغال و تعــاون را برعهــده دارد و
دارای اهمیــت بســیاری اســت و کارکــرد دیگــر
کنتــرل هلدینگهــای اقتصادی بــزرگ و مهم
در صندوقهــای زیرمجموعه تأمین اجتماعی
بــود کــه شــوربختانه مــورد دوم به مرکــز بزرگ
تعارضات منافع و طمع ورزی برای بســیاری از
صاحبان قدرت تبدیل شده است.
به هر حال آنچه مسلم است تمامی موارد
ذکــر شــده در خصــوص اســتیضاح ،مربوط به
کارکــرد اصلــی وزارتخانــه تعــاون،کار و رفــاه
اجتماعی نیســت و موارد حاشــیهای را شــامل
می شود.

از حادثــه نفتکــش ســانچی و ســانحه
هواپیمایــی آســمان گرفتــه تــا عملکــرد
شــرکتهای شســتا و کســریهای تأمیــن
اجتماعــی کــه رئــوس ســؤاالت نماینــدگان را
تشــکیل میدهــد همگــی یکبــار دیگر بــر این
واقعیت صحــه میگذارند که بنــگاهداری،کار
دولتها نیســت و شایســته است هرچه سریع
تــر بنگاههــا بــه صاحبــان اصلــی شــان یعنی
مــردم و بخــش خصوصــی واگــذار شــوند .اما
نکتــه جالــب اســتیضاح ربیعی اینجاســت که
هیــچ یــک از ســؤاالت مطــرح شــده ،رســالت
اصلــی وزارت تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی را
نشــانه نگرفتهانــد ،اگرچه ربیعــی در دور دوم
وزارت کار واگــذاری بنگاههــای اقتصــادی را
آغاز کرده است.
اگــر نگاهــی منصفانــه بــه عملکــرد ایــن
وزارتخانــه در ایــن حوزههــای رفاهــی انجــام
میگرفت ،روشن میشد که ربیعی در مقایسه

« تبریز  »2018رویدادی برای رونق گردشگری در پایتخت کهن ایران

افتتاحیه رســمی تبریز  ۲۰۱۸بــا حضور رئیس
جمهــوری ایــران و وزیران گردشــگری بیش از
 ۳۵کشــور اسالمی  5اردیبهشــت آینده برگزار
میشود.
بهنقــل از دفتــر نمایندگــی وزارت امــور
خارجه در آذریایجان شرقی ،اسماعیل بابایی
راغــب گفت :یــک رویداد بســیار مهم و بزرگ
بینالمللی بــا عنوان تبریز  ۲۰۱۸برای اســتان
آذربایجــان شــرقی از طرف ســازمان همکاری
اســامی  OICرقم خورده اســت ،ایــن رویداد
برای تبریز و کشــور ایران اســامی یــک رویداد
مهم بینالمللی تلقی میشود.
او گفــت :مــا باید حداکثــر بهرهبــرداری را از
رویــداد تبریز  ۲۰۱۸برای شــهر و اســتان داشــته
باشــیم چــرا کــه تبریــز دارای پیشــینه تاریخی،
گردشگری ،روابط سیاسی است و جزو شهرهای
پیشــرو در تجــارت ،سیاســت ،صنعــت بــوده و
انتخاب برای گردشگری در سنوات گذشته بود.
مدیــر دفتــر نمایندگی وزارت امــور خارجه
در آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر
کــدام از دســتگاهها بــه نوبــه خــود وظایفی در
رابطــه بــا رویــداد تبریــز  ۲۰۱۸دارنــد تــا بتوان
حداکثــر بهرهبــرداری را از آن داشــت ،گفــت:
آنچــه در تبریز  ۲۰۱۸میتوان برای وزارت امور
خارجــه متصور شــد این اســت که با اســتفاده
از ایــن رویــداد بینالمللی تبریــز  ،۲۰۱۸بتوان
رویدادهای مهم بینالمللی در کشور که زمان

برگــزاری آنها ســال  ۲۰۱۸میالدی اســت را به
تبریز سوق داد.
اوگفــت :طبــق قــول رئیــس جمهــوری و
استاندار آذربایجانشرقی همچنین مصوبات
ملــی انجام شــده در تهران ،قرار بر این اســت
تمــام رخدادهــا ،همایشهــا و رویدادهــای
بینالمللــی ســال  ۲۰۱۸میالدی کــه در تهران
برگــزار خواهد شــد را از طریــق وزارتخانههای
مختلف و از جمله وزارت امور خارجه در تبریز
برگزار شود.
بابایــی راغــب گفــت :در دو مــاه گذشــته
مســابقات بینالمللی کشــتی در تبریــز برگزار
شــد و طبق برنامهریزی و هماهنگی با ریاست
جمهــوری ،اســتاندار آذربایجانشــرقی ،اداره
کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری و صنایــع
دســتی استان ،شــهرداری تبریز ،اتاق بازرگانی
و ســایر نهادهــا و ارگانهــا بــا دفتــر نمایندگی
وزارت امورخارجه استان در روزهای آتی انواع
جشــنوارهها ،همایشهای مختلف اقتصادی،
تجاری ،صنعتی ،پزشــکی و دانشگاهی برگزار
خواهــد شــد و مــردم در روزها و ماههــای آتی
شاهد برپایی آنها خواهند بود.
او با بیــان اینکه طبق قول رئیس جمهوری
به اســتاندار آذربایجانشــرقی ،برنامــه افتتاح
رســمی تبریــز  ۲۰۱۸در پنجم اردیبهشــت ماه
ســال آینــده برگــزار خواهــد شــد ،گفــت :ایــن
افتتاحیــه رســمی با حضــور رئیــس جمهوری

نامه شهردار تهران
به رئیسجمهوری
درباره درآمدهای پایدار

ایــران و وزرای گردشــگری بیــش از  ۳۵کشــور
اسالمی و سفرای خارجی مقیم تهران و برخی
از شــخصیتهای بینالمللــی و منطقــهای
گشــایش مییابــد که البتــه در حــال حاضر در
حال دعوت و رایزنی حضور این شــخصیتها
در پنجم اردیبهشت ماه در تبریز هستیم.
مدیــر دفتــر نمایندگی وزارت امــور خارجه
در آذریایجانشــرقی گفــت :شــنیدهها حاکــی
از آن اســت تــا بــا تــاش مســئوالن ،دعــوت از
رؤســای جمهــوری ســایر ممالــک در مراســم
افتتــاح تبریــز  ۲۰۱۸انجــام گیــرد و قطعــاً
حضور رئیس جمهوری ایران و ســایر رؤســای
جمهــوری در تبریــز یــک اتفاق خوبــی خواهد

بــود و در ارتباطــات بینالمللــی اســتان مؤثــر
واقــع میشــود ولــی از اآلن نمیتــوان نتیجــه
نهایی را در خصوص حضور یا حضور نداشتن
سایر رؤسای جمهوری اعالم کرد و باید بعد از
اتمــام رایزنیها و اقدامــات مختلف ،نتیجه را
اعالم کنیم.باباییراغب گفت :مراسم افتتاحیه
رســمی تبریز  ۲۰۱۸خود یک همایش یک روزه
خواهد بود که طبق هماهنگیهای انجام گرفته
میتــوان نهایــت بهرهبــرداری از حضــور وزرای
گردشــگری کشــورهای مختلــف بــرای ارتقــای
بخــش گردشــگری اســتان و افزایــش ارتبــاط
بینالمللی از نوع گردشــگری و جذب گردشگر
از کشورهای اسالمی و کشورهای همسایه را کرد.

مدیر گروه کانون ولیعصرشناسی:

تنها  ۴۱درصد از درختان چنار خیابان ولیعصر باقی مانده است

هفتــه گذشــته بود که بحــث احیــای چنارهای
بلنــد بــاالی خیابــان ولیعصــر در دســتور کار
شــهرداری تهــران قــرار گرفــت .براســاس این
طــرح قــرار بــود  7هــزار درخــت جــوان کــه از
اصفهان به تهران آورده شده بودند ،جایگزین
درختــان کهنســال و بیمــار خیابــان ولیعصــر
شــوند .درختانــی که گفته میشــد به ســرطان
رنگــی مبتــا شــدهاند و چــاره درمانشــان هم
ظاهــراً تنهــا قطــع شــدن اســت .جالــب اینکه
هماکنــون کانونــی بــه نــام ولیعصرشناســی
تشکیل شده که طی پژوهشی اعالم میکند که
تنها  41درصد درختان چنار باقی مانده است!
مدیر گــروه کانــون ولیعصرشناســی دراین
باره در نشســتی تخصصی در ســازمان محیط
زیســت گفت :به طــور تخمینی در حال حاضر
تنهــا  ۴۱درصد درختان چنــار خیابان ولیعصر
باقــی مانده اســت کــه آن هــم دارای توزیعی
یکســان نیســت و بــه طــور نمونــه ،گرچــه در
محــدوده پــارک وی تــا تجریــش حــدود ۸۰
درصد درختان چنــار ولیعصر باقی مانده ،اما
در برخــی نقــاط و محدودههــای ایــن خیابان
تنهــا حــدود  ۲۰درصــد از درختان چنــار باقی
مانده است.
ســامان ســیار بــا اشــاره بــه طرح پژوهشــی
انجــام شــده توســط ایــن گــروه بــرای درختان
چنــار خیابان ولیعصر ،گفــت :در این پژوهش

مشخص شد اگرچه تعداد کنونی درختان این
خیابان ۶ ،هزار و  ۷۸۰درخت چنار اســت ،اما
به شــکل حدســی ،تعداد اولیه درختــان چنار
این خیابان  ۱۶هزار و  ۲۱۶بوده است.
وی با اشــاره به اینکه حدود  ۱۰تا  ۱۳درصد
جــداره خیابان ولیعصر ،متروکه اســت ،گفت:
در تالشــیم بــا تقویــت «پیــاده» به مـــــــعنای
پیــاده روی و اســتفاده از دوچرخه برای تردد و
جابه جایی در شــهر ،زندگی جدید شــهری در
تهران را رقم بزنیم.
مدیر گروه کاوش تأکید کرد :ترافیک تهران
در اثر تراکم زیاد نیســت بلکــه بهعلت حرکت
زیاد است .فاصله خانه تا محل کار در تهران در
ســال  ۴۵حداکثر  ۶کیلومتر بود اما امروز به ۴۰
کیلومتر رســیده اســت .در نتیجه مجبور شدیم
بزرگــراه ایجاد کنیــم و آن را دو طبقه بســازیم.
در حــال حاضر  ۱۰درصــد خیابان ولیعصر رها
شده است؛ یعنی زمینی قبالً ساخته شده است
اما امروز از آن استفاده نمیشود.
وی بــا بیــان اینکــه طــرح جامعــی کــه در
ســالهای  ۱۳۴۶و  ۱۳۴۷بــرای تهــران تهیــه و
اجرا شد ،به نوعی منجر به آن شد که قطعات
مختلــف تهران به وســیله اتوبانها از هم جدا
شــوند ،اظهــار کــرد :امــا همچنــان بهواســطه
خیابان ولیعصر میتوان طول شمال و جنوب
تهران را بهصورت الینفک طی کرد.

بــا وزرای پیشــین یک ســرو گردن باالتــر بوده و
توانســته اســت زیــر ســاختهای اساســی را در
راستای رسالت اصلی این وزارتخانه ایجاد کند.
طراحــی و اجــرای «پایــگاه اطالعــات
یکپارچــه رفــاه ایرانیــان» ،راهانــدازی پنجــره
واحــد خدمــات رفــاه اجتماعــی در تکمیــل
کاربــرد پایگاه اطالعات مذکور ،تصویب الیحه
مســاعدتهای اجتماعی که منجر به افزایش
مســتمری مددجویــان نهادهــای حمایتــی،
بهرهمنــدی حــدود  ۴میلیــون خانــوار از طرح
بســته حمایت غذایی نقدی در طی  ۷مرحله
در حدفاصــل ســالهای  ۱۳۹۳و ،۱۳۹۵
قرارگرفتــن  ۱۱میلیــون نفــر از ضعیفتریــن
اقشــار جامعــه تحت پوشــش بیمــه همگانی
در چارچوب ســازمان بیمه ســامت ایرانیان،
شناســایی بیش از  ۱۳۴هزار کودک بازمانده از
تحصیــل در مقطــع ابتدایی و بازگشــت ۹۱۲۴
کــودک بــه چرخــه آمــوزش ،حــذف دقیــق و
تدریجــی حــدود  ۳میلیــون و  ۶۰۰هــزار نفر از
دریافتکننــدگان یارانه مطابق تکلیف قانونی
و بــا کمترین اعتراض از ســوی حذفشــدگان،
تدوین و چاپ اطلس مســائل اجتماعی ایران
و دهها اقدام زیر ســاختی دیگر نشــان میدهد
ایــن وزارتخانــه در کارکــرد و مأموریــت اصلی
خود عملکرد قابل قبولی داشته است.
مدیریــت بحــران بنگاههــای مشــکل دار از
جمله کارهایی اســت که کمتر مورد توجه قرار
گرفتــه اســت .در ســالجاری با انجــام کارهای
مطالعاتی بیش از  ۱۴۰۰بنگاه اقتصادی دارای
مشکل شناسایی شد که با اقدامات مداخلهای
و حمایتی ،ضمن مهار بحران ،نزدیک به ۴۰۰
هزار فرصت شغلی تثبیت شد.

اخبار

وی افــزود :در همــان ســال  ۱۳۴۵نیــز
خانههــای تهران بهطور متوســط دو طبقه بود
در حالــی کــه امــروز خانههــای تهــران بهطــور
متوســط پنج طبقه است و این موضوع بیانگر
رشــد دو و نیم برابری طبقات منازل مسکونی
و رشد چهار برابری در سطح تهران بود.
ســیار بــا اعــام اینکــه هماکنــون جمعیت
تهران حــدود  ۸میلیون و  ۷۰۰هزار نفر اســت
و گاهــی بــا افزایــش جمعیــت شــناور ،بــه ۱۴
میلیون نفر نیز میرســد ،اظهار کــرد :بنابراین
میتــوان نتیجه گرفــت که ســرانه اختصاصی

مدیــر دبیرخانــه مجمــع شــهرداران
کالنشــهرهای ایــران از نامــه شــهردار
تهــران بــه رئیــس جمهــوری دربــاره
ارائــه پیشــنهادهای اصالحــی در الیحــه
درآمدهــای پایــدار شــهرداریها خبــر
داد .کمــال مــرادی دربــاره نامه شــهردار
تهران بــه رئیس جمهــوری گفت :الیحه
«درآمدهــای پایــدار شــهرداریها» بعــد
از  ۳۴ســال ،در کمیســیونهای مربوطــه
دولــت و همچنیــن رفــت و برگشــت بین
وزارتخانههــای امــور اقتصــاد و دارایــی و
کشــور بررسی و تدوین و ســرانجام آماده
ارائــه بــه مجلس شــورای اســامی شــده
اســت .وی تصریــح کــرد :بــا ایــن حــال
ایــن الیحــه از ایراداتــی رنــج میبــرد کــه
رفــع نشــدن آنهــا شــهرداریها را بــرای
برخــورداری از درآمــد پایــدار و ارائــه
خدمــات شــهری مطلــوب بــا مشــکالتی
مواجــه میکنــد .بدیــن منظــور دکتــر
نجفــی شــهردار تهران و دبیــرکل مجمع
شــهرداران کالنشــهرها در نامــهای بــه
رئیس جمهوری ضمن تشــریح ایرادات
ایــن الیحــه پیشــنهادهایی را جهــت رفع
آنها ارائه دادهاند.

افزایش معقول
بلیت مترو

ایسنا

مــا باید فرهنــگ ایثار و شــهادت را در اذهان جوانان و
نوجوانــان خود نهادینه کنیم و ســبک زندگی شــهدا و
ایثارگران معظم و شیوه رفتاریشان را بدرستی معرفی نماییم.
باید از تمام ظرفیتها برای گســترش فرهنگ ایثارگری بهره برد ،چراکه
فرهنگ ایثار و شهادت باعث گسترش روحیه برادری ،دیگرخواهی ،افزایش
اعتماد ،مشــارکت عمومی ،همکاری ،از خود گذشتگی و ...میشود ،به نوعی
ســرمایه اجتماعــی را در ســطح جامعه افزایــش میدهد و باعــث میگردد
بســیاری از آســیبهای فــردی و اجتماعی که امــروز جامعه ما بــا آن مواجه
اســت کاهش یابد و به تقویت کارآمدی نظام و انســجام بیشتر کمک خواهد
کرد .لذا ما باید از تمامی ظرفیتها اســتفاده نماییم تا این فرهنگ و روحیه
را در جامعه تقویت و بویژه این فرهنگسازی را از دوران کودکی در فرزندان
نهادینه کنیم .خانوادهها ،آموزش و پرورش ،دانشگاهها ،رسانهها ،حوزههای
علمیه ،ائمه جماعات و ...همه باید در زمینه نهادینهســازی و گســترش این
فرهنگ به شیوه مورد نیاز نسل امروز قدم بردارند.
در طی چهار ســال گذشته براســاس ماده  64قانون جامع خدماترسانی
به ایثارگران شورای عالی توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با حضور 17
دســتگاه فرهنگی و اجرایی تشــکیل و دبیرخانه آن با پیگیری مستمر نسبت
به تشــکیل این شــورا در سطح همه اســتانهای کشور با ریاســت استانداران
و دبیــری مدیــران کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران اقــدام کرده اســت .این
اقدامــات هرچنــد الزم اســت امــا نیــاز بههمــت جمعــی همــه مســئوالن و
بهرهگیــری از ظرفیتهــای مردمــی و رســانههای جمعی دارد تــا بتوانیم با
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت برای بازســازی روحیه ایثار در رفتار اجتماعی
شهروندان به تحکیم همبستگی اجتماعی کمک کنیم و نیز روحیه مقاومت
در برابر دشمنان را برای حفظ استقالل و امنیت ملی گسترش دهیم.

حرکت در مسیر کاهش فقر و ایجاد خط رفاه

مهر

رئیس ســازمان شهرداریها
و دهیاریهــای کشــور از
اختصــاص  1000میلیــارد
تومــان بــرای ســاماندهی
پســماند در تمــام شــهرها و
روســتاهای کشــور برای سال
آینده خبر داد.
محمــد علی افشــانی گفت:
خوشــبختانه با پیگیریهــای فراوان تولید  630دســتگاه واگن قطار شــهری
برای تهران نهایی و مناقصه آن برگزار شــد .وی ادامه داد :به ازای هر واگن
 178هزار یورو کاهش قیمت نسبت به قراردادهای قبلی داشتیم .همچنین
هزینهای که باید برای ســاخت واگنها پرداخت شــود بیــش از  800میلیون
یورو است و بهصورت فاینانس خواهد بود .افشانی با بیان اینکه ساخت این
 630واگن به کنسرســیوم شرکتهای  CRCچین و واگنسازی تهران واگذار
شــده اســت ،گفت :تا انتها ایــن واگنها بیش از  55درصــد تولیدات داخلی
خواهیم داشــت .همچنین مقدمات برگــزاری مناقصات باقی واگنها برای
شــهرهای اصفهان ،شــیراز ،تبریز ،مشهد ،اهواز و شــهرهایی که قطارشهری
دارند انجام شده است و در نیمه اول سال  97نیز برگزار خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه رئیس جمهــوری پیگیر جــدی بحث نوســازی ناوگان
حمل و نقل عمومی و بهســازی بافتهای فرســوده شــهری هســتند ،گفت:
در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اولویت با اتوبوسهای درون شهری
اســت و در مجموع حدود  20هزار اتوبوس فرســوده داریم و حدود  48هزار
و  500مینــی بوس درون شــهری موجود هســت .همچنیــن  6000کامیون و
کامیونت وجود دارد که باید همه آنها دربرنامه نوسازی قرار گیرند.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال  95و  96نزدیک به  60هزار تاکســی نوســازی
شــد و در ســال  97نیز نوســازی  30هزار دستگاه تاکســی در دستور کار است،
اظهار کرد :با نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی همه مردم سود خواهند
کــرد زیرا آالیندگی کم شــده و زیســت شــهری بهتــر میشــود .همچنین این
طرح میتواند در راستای توسعه عدالت اجتماعی و ایجاد رفاه بیشتر برای
مصرفکنندگان خدمات حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف سوخت نیز
باشــد .افشــانی همچنین به پسماندهای شهری اشــاره کرد و گفت :پسماند
آســیبهای فراوانی میرســاند و طبیعت را از بین میبرد یعنی زبالههایی
که تجزیه نمیشــود در طبیعت رها شــده و خسارت زیادی وارد میکنند .در
حقیقــت با جمع بندیهایی که انجام دادیـــــــــــــــــــم خســارت ســاالنه دفع
غیر بهداشتی پسماند در طبیعت  48هزار میلیارد تومان است.
افشــانی افزود :همچنین برای سال آینده نیز یکهزار میلیارد تومان برای
ســاماندهی پسماند در تمام شهرها و روستاهای کشور پیشبینی شده است
و طــی این ســاماندهی بخشــی از این پســماندها در کارخانههای زباله ســوز
قرار میگیرند و بخش دیگر به کمپوســت برای کشــاورزی تبدیل میشوند و
قســمت دیگری از این پســماندها به صورت بهداشتی دفن خواهند شد .در
حقیقت این سه برنامه ما برای سال آینده است.
وی بــا بیــان اینکــه هدف اصلــی مــا دراین خصوص مشــارکت مــردم و
ســرمایهگذاران اســت ،گفــت :الیحــهای در خصــوص پســماند بــه مجلس
بردهایم که انرژی تولید از ســوی دولت خریداری شــود و بخشی از یارانه نیز
از این محل پرداخت شود.

«ایران» کارنامه ربیعی را بررسی میکند

ایسنا

وزیــر آموزش و پرورش با بیان اینکه در حوزه آموزش
دختــران دســتاوردهای خوبی داریــــــــــم گفت :روزی
 ۳۰درصــد دانشآمــوزان مــا دختــران بودند که امــروز به حــدود  ۴۹درصد
رسیده و سهم دختران تقریباً با پسران برابر است ،همچنین مدارس شبانه
روزی دخترانه که تا  ۳۰سال پیش وجود نداشت امروز فعال اند.
ســید محمد بطحایی در همایــش بانوی امید با بیــان اینکه زن بهعنوان
رکــن اصلــی خانــواده و مهمتریــن عامــل تربیــت نســل آینده نقش بســیار
مهمی را ایفا میکند ،گفت :امروز که در حجم انباشــته آموختههای دانشی
گرفتاریم و فرزندانمان زیر فشار آزمونها گرفتار استرس میشوند ،اگر مادر
در خانــواده نتوانــد مدیریت کند قطعاً تالشهای ما به ثمر نخواهد رســید.
آرامــش کودکان ما پله اول یادگیری اســت .وی افــزود :اما این اعداد و ارقام
نبایــد مــا را از ایــن غافل کند کــه از حیث کیفــی هنوز با نابرابــری مواجهیم،
بویــژه در ورزش دختــران بــا کمبودهایــی مواجهیــم و مکانهــای ورزشــی
تناســبی بــا فعالیت دختــران نــدارد و آنها ناچارنــد از فعالیتهــای تربیت
بدنی جدا شــوند .بطحایی ادامه داد :در مدارس مختلط در دوره ابتدایی و
کالسهای چندپایه در مناطق دوردســت از حیــث تربیت بدنی دختران ما
مهجورنــد .در برخــی مناطق به دالیل فرهنگی حتــی در پایههای تحصیلی
پاییــن و در کالسهای اول و دوم ابتدایی برخی خانوادهها فرزندشــان را به
مدرســه نمیفرســتند که بر عهده دولت اســت تا امکانات مناســب را برای
آنهــا فراهم کند .وزیر آموزش و پرورش با اشــاره بــه اینکه  ۶۰درصد نیروی
انسانی ما در آموزش و پرورش زناناند اما همچنان موانعی در حضور زنان
در پســتهای مدیریتــی وجود دارد اظهار کــرد ۶۰ :درصد مدیریت مدارس
توســط زنان صــورت میگیرد امــا در پســتهای باالتر حضور زنــان بهدلیل
موانعی چون موانع اداری کمتر است که باید آن را کاهش دهیم.

اجتمــــــاعــی
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واحدهای مسکونی در تهران کم شده است.
مدیرگروه کاوش با اشاره به این موضوع که
در تهــران بیــن  ۵۰۰هزار تا یــک میلیون خانه
مســکونی خالی وجــود دارد ،افزود :بر اســاس
آنچه در طرح جامع تهران اعالم شــده است،
بیــش از ۱۵درصــد واحدهای مســکونی تهران
خالی است.
کانــون ولیعصرشناســی (کاوش) بــا هدف
تهیــه طرح جامــع خیابان ولیعصر بر اســاس
پژوهشهــا و مطالعــات شــکل گرفته اســت و
امیدواریم در این مسیر موفق باشیم.

رئیــس کمیســیون عمــران شــورای
اســامی شــهر تهران گفت :پیشنهادهای
شهرداری برای طرح ترافیک خبرنگاران
در کمیسیون عمران بررسی میشود.
محمــد علیخانــی افــزود :تــا پایــان
اســفند مــاه ثبتنام بــرای دریافــت آرم
طــرح ترافیــک انجــام مــی شــود و طرح
ترافیک خبرنگاران تا زمان نهایی شــدن
آییــن نامه اعتبــار دارد.علیخانــی درباره
انتقــاد به افزایش نــرخ بلیت مترو گفت:
افزایش زیادی در این حوزه نداشــتهایم،
شــرکت بهرهبــرداری ماهانــه  ۷۰تــا ۱۰۰
میلیــارد تومــان ضــرر میدهد کــه با این
افزایش اندک ماهانــه  ۱۰میلیارد از زیان
شــرکت بهرهبــرداری کاســته میشــود و
هیــچ درآمــدی افزایــش بلیتهــا بــرای
شــهرداری نــدارد.وی تأکید کــرد :افرادی
کــه مســافر دائمی مترو هســتند ،افزایش
بلیــت چندانــی نداشــتهاند و تخفیفــات
خوبــی شــامل حــال آنهــا شــده ،حتــی
متروسواران عادی هم در ساعاتی خاص
شــامل حــال تخفیــف میشــوند و تنهــا
بلیت مترو برای استفادهکنندگان موردی
افزایش پیدا کرده است.

